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Karolínka
Chatový tábor na klidném místě  

na břehu Máchova jezera

www.karolinkamachac.cz tel.: 602 654 326

tábor 
se seriálu

VYPRÁVĚJ

POZOR SMLUVNĚ 
GARANTUJEME ČESKOU 

VÝROBU OKEN

ČESKÝ
VÝROBEK

58 %54 % + NAVÍC 4 % =

SLEVY
Platí do 29. 2. 2012

6 > 5 6-komorová okna za cenu 
5-komorových od konkurence

ZDARMA
žaluzie, teplý rámeček k objednaným oknům

ZELENÝ ÚVĚR 
PODPORUJTE I VY OBJEDNÁVKOU 

NAŠICH PLASTOVÝCH OKEN 

www.svet-oken.cz 800 101 004
LINKA pro ČECHY

AKČNÍ

až 9000 Kč

ZIMNÍ 

SLEVA 

CHOMUTOV 
Písečná 5285 (v přízemí zdravotního střediska)

tel.: 474 659 281, fax: 474 650 590
e-mail: chomutov@svet-oken.cz

CHOMUTOV
Písečná 5285 (v přízemí zdravotního střediska)

tel.: 474 650 590
e-mail: chomutov@svet-oken.cz

55% + NAVÍC 4% = 59%

www.chomutovska-bytova.cz

CHOMUTOVSKÁ BYTOVÁ a.s. nabízí neopravené byty 
v Chomutově do nájmu veřejnou nabídkou.
Byt bude pronajat prvnímu zájemci, který se dostaví na sídlo společnosti 
CHOMUTOVSKÁ BYTOVÁ a.s. Křižíkova 1098/6, Chomutov s dokladem o uhra-
zení částky rovnající se konečné ceně, či s hotovostí, uvedené ve zveřejněné 
nabídce a splňuje kritéria uvedená v článku 4. Pravidel pro pronajímání bytů.

Informace
www.chomutovska-bytova.cz
tel.: 474 721 233 (p. Elisová)

Platební údaje
číslo účtu: 2103480237/0100
variabilní symbol: 32521
specifi cký symbol: rodné číslo

Upřednostněni budou zájemci o poskytnutí 
menšího bytu s tím, že společnosti 
CHOMUTOVSKÁ BYTOVÁ a.s. vrátí stávající 
byt o větší rozloze v majetku společnosti 
či Statutárního města Chomutov (tzv. byt 
za byt). V těchto případech nebude 
vyžadován níže uvedený stanovený poplatek.

Prohlídky nabízených bytů umožní domovní správa QARK – ul. Na Bělidle, tel. 474 624 124

Pořadí Adresa Č.p./č.b Velikost m2 cena
1 Purkyňova 1925/2 1+1 46,10 15.000 Kč
2 Křižíkova 1107/1 1+1 45,88 15.000 Kč
3 Palackého 3961/6 1+1 36,92 15.000 Kč
4 Přemyslova 5394/24 1+1 48,33 15.000 Kč
5 Přemyslova 5394/35 1+1 43,63 15.000 Kč
6 Palackého 3961/7 1+2 54,61 21.000 Kč
7 Legionářská 3878/11 1+2 49,99 21.000 Kč
8 Legionářská 3879/10 1+2 48,41 21.000 Kč
9 Beethovenova 3885/6 1+2 59,71 21.000 Kč
10 Beethovenova 3885/8 1+2 51,29 21.000 Kč
11 28.října 3651/5 1+2 63,00 21.000 Kč
12 Źižkovo nám. 3663/1 1+2 63,43 21.000 Kč
13 Za Zborovskou 3607/3 1+2 51,34 21.000 Kč
14 Za Zborovskou 3613/1 1+2 50,74 21.000 Kč
15 Za Zborovskou 3614/6 1+2 50,61 21.000 Kč
16 Grégrova 3773/9 1+2 50,72 21.000 Kč
17 Kadaňská 3681/2 1+2 62,80 21.000 Kč
18 Sokolská 3721/3 1+2 60,35    21.000 Kč
19 Legionářská 3882/3 1+3 60,17 27.000 Kč
20 Beethovenova 3885/3 1+3 64,03 27.000 Kč
21 Sokolská 3707/2 1+3 76,08 27.000 Kč
22 Sokolská 3705/3 1+3 78,50 27.000 Kč

Nabídka bytů do nájmu
veřejnou nabídkou v Chomutově

V rámci připravované realokace z operačního programu 
Vzdělávání pro konkurenceschopnost požádal 
Regionální operační program Severozápad o navýšení 
svých prostředků o 439 milionů korun. Tyto prostředky 
budou použity výhradně pro modernizaci základních 
a středních škol v Ústeckém a Karlovarském kraji. 
„Vzhledem k tomu, že naše kraje patří dlouhodobě 
k regionům s nejhorší vzdělanostní strukturou, jakékoliv 
navýšení podpory pro školy bychom přivítali,“ uvedl 
ředitel dotačního úřadu Pavel K. Markvart.
Z Regionálního operačního programu Severozápad  
(ROP Severozápad) byla podpořena řada projektů 
z oblasti školství. V Karlovarském kraji šlo například 
o výstavbu nové budovy pro průmyslovku v Ostrově 
a vybudování nového objektu pro sokolovskou 
Integrovanou střední technickou školu. V Ústeckém 
kraji se ROP Severozápad finančně podílel například 
na rekonstrukci gymnázií v Ústí nad Labem 
a Rumburku, modernizaci Evropské obchodní akademie 
v Děčíně nebo na výstavbě vzdělávacího centra pro 
chomutovskou Integrovanou střední školu energetickou.

ROP Severozápad požádal 
o 439 milionů korun pro školy

Díky dotaci z ROP Severozápad mají žáci Integrované střední školy 
energetické v Chomutově k dispozici nové prostory pro výuku.

Klempířská dílna.
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 téma
OTeVřeNO NaSadIlO 
laťKU VYSOKO
Při devátém ročníku 
multižánrového festivalu 
Otevřeno se na pódiích a 
jevištích střídali průkopníci 
chomutovského bigbítu, 
britská rocková legenda, 
držitelé Andělů i zajímavé 
divadelní projekty.

 aktuality
MěSTO OCeNIlO 
HUdebNíKa 
a MaNželSKý 
SpOrTOVNí pár
Ceny Jiřího Popela z Lobkovic 
podeváté uděleny. Získali 
je manželé Jitka a Viktor 
Legatovi a Josef Kopelent.

 aktuality
pOčíTače 
V MaTeřINKáCH 
rOzVíjejí 
SCHOpNOSTI děTí 
Do chomutovských mateř-
ských škol se díky společné 
iniciativě statutárního
města Chomutov a společ-
nosti IBM Česká republika do-
stalo 16 počítačových stanic.

 rozhovor
róza baVí STOVKY 
rOdIN. UMí I reKOrdY
V rozhovoru primátor Jan 
Mareš prozradí, proč město 
pomáhá rodinám využít 
volný čas.

 kultura
rUT SIdONOVá dOjala 
pOSlUCHače I Sebe
Spisovatelka Vlasta Rut 
Sidonová proslula knihou 
Jídelna Šalom a jiné povídky, 
v níž přibližuje život pražské 
židovské obce, jak ji zná z 
pozice manželky rabína.

 sport
dOležal: MůžeMe 
ObSTáT prOTI 
SOUpeřůM 
V exTralIze
Bude to boj, ale když 
kluci mohli hrát s Mladou 
Boleslaví, mohou obstát i 
proti ostatním týmům, tvrdí.

 školy
zdraVOTNí aSISTeNTI 
Se TerÉNU NebOjí
Střední zdravotnická škola se 
zúčastnila soutěže Bahňák 
2012. Poměřit síly letos jel 
Karel Pleml, Lenka Vojáčková 
a vyučující Iva Žáčková.

relaxačNí 
CeNTrUM 

jde dO fINIše 
více na straně 7
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zapIšTe SI 
dO dIáře

23. 6.
ROZA: Svatojánská noc 
v zooparku

25. 6.
zasedání zastupitelstva města 
od 9 hodin na radnici

26. 6.
Zábavné odpoledne s vaším 
strážníkem v 15.30 hodin, 
hřiště ZŠ Zahradní

28. 6.
setkání vedení města s občany 
lokality Zahradní a Písečná 
od 16 hodin v ZŠ Zahradní

28. 6.
koncert dechové hudby 
v parku od 17 hodin

30. 6.
Severočeské farmářské trhy 
od 8 do 12 na náměstí 1. máje

adOpTUjTe Mě
Částkou 6 000 korun můžete 
přispět na chov a výživu makaka 
magota, který je jediným 
evropským primátem žijícím 
na Gibraltaru. 

Pomozte Podkrušnohorskému zooparku 
a adoptujte si některé ze zvířátek. Pokud 
se rozhodnete stát se adoptivním rodi-
čem, stačí vyplnit jednoduchý formulář 
na webových stránkách www.zoopark.cz 
nebo zavolat na telefon 474 624 412.
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Při devátém ročníku multižánrového festivalu Otevřeno se na pódiích a jevištích střídali průkopníci 
chomutovského bigbítu, britská rocková legenda, navrátivší se Tichá dohoda, držitelé Andělů i zajíma-
vé divadelní projekty a žáci ze základních škol a ZUŠ Chomutov. „Snažili jsme se vytvořit rozmanitý pro-
gram, v němž si každý návštěvník mohl vybrat to své,“ řekla Věra Flašková, jednatelka společnosti Kul-
tura a sport Chomutov, jež festival organizuje. 

Zahájení festivalu se neslo ve zna-
mení bigbítové hudby, neboť právě 
před 50 lety zazněly její úderné tóny 
poprvé v klubu Švermák. „Klub tehdy 
vedli lidé, kteří bigbít podporovali, 
a tak úroveň zdejších kapel i klubu 
byla velice vysoko. První místní big-
bítová skupina Delfíni byla svou kva-
litou srovnatelná s pražskou scénou,“ 
řekl popularizátor historie chomutov-
ského bigbítu a člen skupiny Víčka 
Štěpán Alexa, který před festivalem 
sháněl bigbítové průkopníky a pře-
mlouval je k návratu na pódium. 

Oslavy bigbítové historie města 
pokračovaly i po úvodním víkendu. 
V pondělí fanoušci rockové hudby 
mohli navštívit besedu hudebního 
publicisty Jiřího Černého, který je 
připravil na nejzvučnější jméno fes-
tivalu – kapelu Uriah Heep. Brit-
ská rocková legenda rozpumpovala 
městskou sportovní halu a na jejím 
vystoupení nebylo znát, že sku-
pina je jen o něco málo mladší než 
chomutovský bigbít. „Vystoupení 
mě opravdu nadchlo. Ač skupina 
existuje desítky let, jejich výkon 

byl excelentní a veřím, že všichni 
návštěvníci odcházeli spokojeni,“ 
byla z koncertu „Uriášů“ nadšena 
i sama organizátorka Věra Flašková, 
jež přiznala, že ve svém náctiletém 
období měla jméno kapely napsané 
na penálu. 

Tradičně program Otevřena 
oživily nejrůznější chomutovské 
základní školy. Představení Rebe-
lové nacvičili žáci z MŠ a ZŠ 17. lis-
topadu, pohádku o Malém princi 
po úspěchu v Café Atrium reprízo-
valy děti ze ZŠ Akademika Heyrov-

ského. Tradičním hostem festivalu 
je i ZUŠ T. G. Masaryka Chomu-
tov, která představila své nejznámější 
soubory – bubenický Oklep, taneční 
Dundrdance, smyčcový orchestr 
Ponticello či jazzový Tequila Band. 

Školní vystoupení naznačila, že 
ani tentokrát Otevřeno není věno-
váno jen hudbě, ale prostor dostane 
i divadlo. Toto múzické umění 
zastupoval jediný mimochomutov-
ský host Divadlo Líšeň Brno, pro-
tože česko-francouzský divadelní 
soubor Décalages nemohl vystoupit. 

Otevřeno 2012 nasadilo 
laťku pro příští roky vysoko 

Zrní 50 let bigbítu v Chomutově
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Herci Divadla Líšeň si vyzkoušeli 
jak atmosféru jeviště v městském 
divadle, tak přírodní scénu v parku. 
„Já osobně hraji venku moc ráda, ale 
musí k tomu být vhodné podmínky. 
Venkovní prostory pak mají krásnou 
atmosféru a představení dotvářejí,“ 
řekla Pavla Dombrovská, princi-
pálka divadla a zároveň autorka scé-
nářů k oběma hrám z festivalu. 

Vyvrcholením festivalu jsou 
každoročně koncerty na hlavní 
scéně před divadlem. V pátečním 
podvečeru hudebně naladili poslu-
chače Jan Spálený & ASPM, aby 
pak vystoupili brněnští hudebníci 
z Květů a populární skupina Kru-
cipüsk. Hudební večer zakončili 
výborní Goodfellas. 

V sobotu přilákalo ke scéně 
před divadlem nejen chomutov-
ské hudební fanoušky vystou-
pení kladenské skupiny Zrní. „Ote-
vřeno jsem navštívil především 
kvůli kapele Zrní, na kterou jsem 
se velice těšil, a samozřejmě teď se 
ještě podívám na Tichou dohodu,“ 
řekl návštěvník festivalu Václav 
Reif z Drážďan. Přání se mu splnilo, 
když na pódium vystoupala Blanka 
Šrůmová a Dan Šustr a s nimi i zby-
tek skupiny Tichá dohoda, jež se 
minulý rok po osmileté odmlce vrá-
tila na pódia. O festivalovou tečku 
v podobě afterparty se postarala cho-
mutovská skupina Gravity. 

Festival tak nejen svou délkou, 
ale i zvučnými jmény hostů nasta-
vil pomyslnou laťku pro příští ročník 
hodně vysoko. „Příští ročník slavíme 
10 let od založení festivalu a věřím, 
že se nám ve spolupráci s městem 
i našimi partnery podaří připravit jubi-
lejní ročník Otevřena ku spokojenosti 
obyvatel i návštěvníků ze širšího regi-
onu,“ dodala k budoucímu ročníku 
Věra Flašková.

perlIčKY z OTeVřeNa
Rockeři na zámku 
Členové kapely uriah Heep byli nadšeni ze svého ubytování na zám-
ku Červený hrádek. „Mám pokoj, který je větší než můj dům,“ vyprá-
věl nadšeně Trevor Bolder. „Je to skvělé. Koupíme to tady a bude-
me tu žít,“ potvrdili se smíchem jeho hudební souputníci Bernie Shaw 
a Phil Lanzon. 

TicHá doHoda na sTěně podpisů 
Blanka Šrůmová s Danem Šustrem vzpomínali, kdy byli v Chomutově 
naposledy. Stěna podpisů v šatně chomutovského divadla jim však ne-
pomohla. Jejich podpisy na ní chybí. „My jsme tu byli dávno, od té doby 
už určitě vymalovali,“ smála se zpěvačka Tiché dohody. 

nová alBa na cesTě
Dvě zúčastněné hudební skupiny ohlásily vznik nového alba. „Deska 
ještě neexistuje, ale kdybychom si to teď představovali, tak bude mít sy-
rový zvuk s důrazem na energii celé kapely. Možná by se na desce obje-
vily i zvuky města a přírody, protože jsem si koupil diktafon a stále něco 
točím,“ prozradil Martin Kyšperský, frontman skupiny květy, jež vystou-
pila v pátek večer. 
A další desku chystá kapela zrní, měla by se nahrávat již v polovině čer-
vence, tedy v období hudebních festivalů. „Když jsme připravovali dvě 
předchozí desky, tak jsme se tomu hrozně moc věnovali, a teď najednou 
máme točit písničky, u kterých ještě ani nemáme vše dokončené. Pořád 
hrajeme a zkoušíme ještě víc,“ řekl Jan Juklík ze Zrní. Podle ostatních čle-
nů odnášejí zkoušky a koncerty především jejich životní partnerky. 

Česká manželka 
Britští uriah Heep mají rádi Českou republiku, kde jsou častými hos-
ty. A naše republika jim uvízla v srdci doslova, protože manželka nového 
frontmana skupiny pochází z Uherského Brodu. „Čechy nejsou jen syrečky 
a dobré pivo, ale také nádherné ženy,“ vysvětlil svou volbu Bernie shaw. 

video  
z oTevřena

Tichá dohoda

Květy

Uriah Heep
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Víkendové 
pobyty děti 
baví i učí

Kostnická ulice bude mít nový 
povrch vozovky i chodníků

z ploché dráhy bude areál 
pro odpočinek a sport

Město ocenilo hudebníka 
a manželský sportovní pár

Po deseti letech se opět probudila 
tradice víkendových pobytů mládeže 
z oddělení sociálně-právní ochrany 
dětí. Začátkem června vyjelo dvacet 
dětí mezi osmi a patnácti lety do pen-
zionu Irena v Jesenici u Rakovníka. 

Výletníky doprovázelo pět sociál-
ních pracovnic. „Pro děti byl připra-
ven bohatý program, který se týkal 
zejména preventivních činností a vol-
nočasového vyžití,“ řekla Kamila 
Faiglová, vedoucí odboru sociálních 
věcí. Hlavní náplní byly procházky, 
sportování a přednášky. Zpestřením 
programu byla návštěva instruktora 
Českého červeného kříže, který pří-
tomné učil první pomoc s praktickým 
nácvikem.

Víkendový pobyt byl financo-
ván z Programu prevence kriminality 
Městské policie Chomutov. „V tomto 
roce se uskuteční stejná akce ještě 
jednou v říjnu, a to ve stejné loka-
litě,“ uvedl náměstek primátora Mar-
tin Klouda. 

Chomutovská Kostnická ulice 
prochází rozsáhlou rekonstrukcí. 
Práce zahrnují opravu vodovodu, 
kanalizace a plynovodu. Chod-
níky a vozovka včetně autobuso-

vého zálivu, zpevněných ploch pro 
kontejnery a parkovacích míst poté 
získají nový povrch. Rekonstrukcí 
projde také veřejné osvětlení. 
„Investice města si vyžádá 14 mili-
onů korun a jsem rád, že jsme se 
do ní pustili,” informuje primátor 
Jan Mareš. Stavba je rozdělena do 
osmi etap a potrvá až do konce lis-
topadu.

Místní musejí po dobu stavby 
počítat s určitými omezeními. Kon-
tejnery na komunální odpad budou 
umístěny na dvou stanovištích, 
a to před domem č. p. 4088 a před 
garážemi. Vodárenská společnost 
dokonce kvůli rekonstrukci položí 

provizorní vodovodní potrubí. 
Náhradní trasa autobusů povede 
Husovou ulicí. Uzavření křižo-
vatky ulic Jiráskova a Kostnická 
si vynutí změnu trasy linky MHD 
číslo 6 a autobusové linky Chomu-
tov–Načetín.

„Obyvatele jsme 13. června na 
veřejném setkání podrobně infor-
movali o jednotlivých termínech 
etap rekonstrukce. Odpověděli jsme 
i na konkrétní dotazy, například jak 
bude řešena dopravní obslužnost 
v dané lokalitě, tedy místní úpravy 
provozu,“ uvedl stavební technik 
Pavel Melichar z odboru rozvoje, 
investic a majetku města.

Plochá dráha na Lipské ulici se 
po letech změní. Bude z ní volno-
časový areál. „Na své si zde při-
jdou nejen in-line bruslaři, ale také 
maminky s kočárky nebo senioři, 
kteří se budou moci procházet sple-
titými chodníčky,“ popisuje v krát-
kosti budoucí využití primátor Jan 
Mareš. Město do areálu, který bude 
mít parkovou úpravu, investuje 
zhruba třicet milionů korun.

Sportovně založení Chomuto-
vané si mohou užít in-line dráhu 
podél bývalého valu ploché dráhy 
či dvě multifunkční hřiště uprostřed 
areálu. Pro děti budou vybudována 
tři dětská hřiště, každé pro jinou 
věkovou skupinu. K procházkám 
budou vybízet různě propletené 
chodníčky se třemi altány, které 
budou sloužit jako odpočívadla.

U vchodu z Kosmovy ulice 

vyroste parkoviště pro motorizo-
vané návštěvníky. Pro větší kom-
fort občanů bude hned vedle par-
koviště postaven také menší domek 
s malou klubovnou, občerstvením 
a toaletami. Pěší a cyklisté budou 
moci do areálu vstoupit také vcho-
dem z Lipské ulice. Výstavba are-
álu byla zahájena již koncem loň-
ského roku a kompletně dokončena 
by měla být v příštím roce.

Letošní Ceny Jiřího Popela 
z Lobkovic mají své laureáty. Zís-
kali je manželé Jitka a Viktor Lega-
tovi a Josef Kopelent. „Svým živo-
tem a prací se všichni nesmaza-
telně zapsali do dějin města Cho-
mutova a srdcí jeho občanů. Je mi 
ctí předat jim za celoživotní pří-
nos ocenění,“ řekl primátor města 
Jan Mareš. Město již poosmé oce-
nilo významné chomutovské osob-
nosti, které nominovali sami 
občané města. 

Hudebník Josef Kopelent hraje 
na housle a klavír. Tisíce Cho-
mutovanů doprovázel při jednom 
z jejich nejdůležitějších životních 
kroků. Zahrál jim totiž ve chvíli, 
kdy uzavírali sňatek v obřadní síni 

chomutovské radnice. Josef Kope-
lent je také dlouholetým trenérem 
dorostu plaveckého oddílu TJ Slá-
vie Chomutov.

Manželé Jitka a Viktor Legatovi 
získali titul mistrů světa, mistrů ČR 
a další ocenění ve vodním slalomu, 
sjezdu a rychlostní kanoistice. 
Své dlouholeté zkušenosti předá-
vají jako trenéři mnoha generacím 
aktivních i rekreačních vodáků.

Cenu získalo již 41 Chomuto-
vanů. „Nominace jsou o to cen-
nější, že jsou dílem veřejnosti. 
Těch, kteří si všímají ve svém 
okolí výjimečných lidí, jež doká-
žou dávat společnosti něco navíc 
ve svém oboru nebo v zájmové 
činnosti,“ dodal primátor. 
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KráTCe
nové koše na sídlišTi
Technické služby města Chomu-
tova rozmístí po sídlišti Písečná 
dalších dvacet nových odpadko-
vých košů. Nedávno byly nové 
koše instalovány na Zahradní. 

pionýři Baví senioRy 
Pionýrská skupina z Chomuto-
va uspořádala pro klienty DpS 
Písečná na zahradě domova spor-
tovní odpoledne s nejrůznějšími 
soutěžemi, při kterých se utkají 
společná družstva seniorů a dětí.

zoopaRku se 
naRodili kolpíci
V zooparku se poprvé vylíhla 
mláďata kolpíků bílých. Tito ptá-
ci obývající vodní voliéru jsou 
v zooparku chováni od roku 
2007. Pokud návštěvníci zacho-
vají klid při průchodu voliérou, 
mohou jejich hlasům naslouchat.

kuRz sociálnícH 
pRacovníků skonČil
Absolventi kvalifikačního kur-
zu Pracovník v sociálních služ-
bách, který mají Sociální služby 
Chomutov akreditovaný u MPSV 
ČR, ukončili své několikaměsíč-
ní vzdělávání závěrečnou zkouš-
kou v polovině června. 

neBezpeČné pRvky 
musí pRyČ 
Technické služby vybouraly nor-
mu nesplňující herní prvky, lavič-
ky a klepadla v ulicích Grégrova, 
17. listopadu, Březenecká, Do-
stojevského, Kostnická a Borová. 

menší auToBusy se 
osvědČily
DPCHJ nasadil na začátku červ-
na do MHD na linky 7 a 8 nízko-
kapacitní autobusy s kapacitou 
37 cestujících. Nasazení menších 
autobusů povede k zefektivnění 
provozu MHD.

Chomutovská bytová vymění 
výtahy a okna za miliony

počítače rozvíjí děti v mateřinkách

bezručovo údolí dozná úprav

Společnost Chomutovská 
bytová, která má v majetku či spra-
vuje 1 645 městských bytů a neby-
tových prostor, vymění do poloviny 
příštího roku v bytových domech 
výtahy a okna. „Výtahy vyměňu-
jeme za nové na základě inspekč-
ních prohlídek. Původní okna 
nahradí plastová. Investice si vyžádá 
celkem 33 milionů korun,“ řekl 

náměstek primátora Martin Klouda.
Šest nových výtahů využívají už 

od dubna nájemníci domů v Palac-
kého ulici. Do konce roku nechá 
firma vyměnit dalších 11 výtahů, 
poslední tři přibudou v příštím 
roce. „Tímto krokem již naše spo-
lečnost nebude mít ve svých byto-
vých domech žádné výtahy, které by 
neodpovídaly normám EU,“ uvedl 

ředitel firmy Jaroslav Schindler.
Výměna oken by měla být 

dokončena do konce června 2013, 
přičemž první etapa začala už letos 
v květnu. „Po ukončení investice do 
dalšího zkvalitnění bydlení nájem-
níků budou plastová okna ve všech 
obydlených bytech ve vlastnic-
tví a správě společnosti,“ upřesnil 
Schindler.

Do chomutovských mateřských 
škol se díky společné iniciativě sta-
tutárního města Chomutov a společ-
nosti IBM Česká republika dostalo 
16 počítačových stanic KidSmart 
Young Explorer v rámci celosvě-
tového výukového programu pro 
děti ve věku tří až sedmi let. „Jeho 
cílem je naučit děti, rodiče i vyuču-
jící zdravému přístupu k informač-
ním technologiím a hravou formou 
podporovat počítačovou gramotnost 
předškoláků,“ řekl primátor města 
Jan Mareš.

Speciální softwarové programy 
pomáhají dětem rozvíjet logické 
myšlení, časovou a prostorovou 

představivost, umožňují jim pro-
cvičit si základní matematické zna-
losti a přispívají k rozvoji jazyko-

vého vyjadřování. Předškolákům 
také umožňují při řešení jednotli-
vých úloh experimentovat. 

Cyklostezka v Bezručově údolí, 
kterou hojně navštěvují kromě cyk-
listů i chodci a bruslaři, bude lépe 
dostupná. Bezpečnější a pohodlnější 
propojení této oblíbené chomutovské 
rekreační zóny s městem, včetně zvý-
šení počtu parkovacích míst, umožní 
stavební úpravy. Práce začnou ve 
druhé polovině roku, město zde 

investuje deset milionů korun.
„Zlepšíme komfort návštěvníků 

této klidové zóny, ale především jim 
zajistíme bezpečnější cestu za odpo-
činkem. Propojíme cyklistickou 
stezku vedoucí z města s Bezručovým 
údolím, postavíme zde lávku přes 
Chomutovku a parkoviště pro 40 aut,“ 
upřesnil primátor města Jan Mareš.

Nová cesta tak nepovede po sil-
nici kolem státního podniku Povodí 
Ohře, ale podél kurtů a po hrázi 
Hřebíkárny. Radní na základě 
posouzení a hodnocení nabídek 
vybrali ekonomicky nejvýhodnější 
nabídku. S ukončením stavebních 
prací projekt počítá ještě do konce 
letošního roku.

Volnočasový areál na Zadních 
Vinohradech je před dokončením, 
část z něj už Chomutované pravi-
delně využívají, část je ještě obe-
střena rouškou tajemství. „Plníme to, 
co jsme občanům slíbili. Do konce 
roku bude veřejnosti otevřen kom-
pletní areál,“ říká primátor města Jan 
Mareš. Rodiče s dětmi se ale nyní asi 
těší především na relaxační a oddy-
chové centrum. Zatím ho mohou 
obdivovat jen zvenku. Na první 
pohled připomíná příď parníku a 
veselé barvy fasády navozují přívěti-
vou atmosféru a lákají na vodní dob-
rodružství uvnitř.

Pro budoucí návštěvníky se při-

pravují čtyři bazény. Velký rela-
xační s množstvím atrakcí, jako jsou 
masážní lehátka, velká prudká sklu-
zavka či divoká řeka. Menší dětský 
bazének přivítá prcky malou sklu-
zavkou. Pro odpočinek bude skvělý 
obří whirpool. Naopak pro aktivní 
plavce bude k dispozici oddělený 
sportovní bazén. Maminky jistě 
ocení kojenecké plavání. Odvážlivci 
mohou vyzkoušet dva tobogany. 
V jednom se bude jezdit na velkých 
duších. O žaludky návštěvníků se 
postará občerstvení.

Z areálu ještě také zbývá otevřít 
oba letní stadiony. Ten fotbalový slav-
nostně přivítá veřejnost 12. července.

relaxační 
centrum 
jde do finiše



rozhovor

8 | rozhovor

róza baví stovky rodin. 
Umí i rekordy

pRimáToR Jan maReš
Co je cílem Rodinného zápolení?

 Hlavním cílem je podpořit spo-
lečné zážitky dětí a jejich rodičů a 
nabídnout smysluplné trávení jejich 
volného času. Podporujeme různé 
skupiny obyvatel, touto aktivitou 
právě rodiny s dětmi. Navíc máme 
příležitost ukázat jim zajímavá místa, 
kus historie a třeba sportoviště ve 
městě, kam si pak už příště najdou 
cestu sami.
Jaký je o soutěžení zájem?

 Jestliže přišlo loni na naše akce 
přes 500 rodin, z čehož bylo téměř 
800 dětí, a to někteří opakovaně, pak 
to má smysl. Vždyť se pravidelně 
stává, že se schází vždy tak v průměru 
130 rodinných týmů, což je třeba 
400 lidí. Všichni si udělají čas, přijdou 
se svými dětmi a společně v něčem 
závodí, něco poznávají nebo vytvá-
řejí. A my jim to umožňujeme. Máme 
jenom kladné ohlasy a dotazy, jestli 
budeme v dalším roce pokračovat.
Je složité organizovat tak 
rozsáhlou soutěž?

 Ano. Šíře témat je velmi roz-
sáhlá, proto zaměstnancům magis-
trátu pomáhají jak městské organi-
zace, tak i místní podnikatelé a různé 
spolky. Abychom mohli mít pestrou 
nabídku aktivit, je jejich pomoc neo-
cenitelná. Zároveň nám sponzoři a 
partneři pomáhají s tím, že můžeme 
na konci roku odměnit nejen vítěze 

losování, ale také všechny stálé příz-
nivce, kteří navštěvují všechny akce. 
Za to jim všem patří velký dík.

předseda spolku 
domovina Rudolf 
kozák
Váš spolek se stal spoluorgani-
zátorem několika kol soutěže 
Rodinné zápolení. Proč jste se 
pustili do spolupráce s městem?

Hlavním důvodem je fakt, že 
Rodinné zápolení zapadá také do 
filozofie aktivit a činností našeho 
sdružení, což je zábava pro celou 
rodinu. A dalším důvodem je také 
kvalita a organizační schopnosti 
odpovědných pracovníků Rodinného 
zápolení, stejně jako zájem a nadšení 
soutěžících.
Součástí drakiády byl i pokus 
o český rekord. Můžete ho přiblížit? 

Byl to opravdu neuvěřitelný záži-
tek a obrovská pochvala patří všem 
účastníkům akce. Nejdříve se poda-
řilo prostřednictvím chomutovských 
základních škol a „Domečku“ od 
počátku školního roku sesbírat kaš-
tany, které pak pracovníci technic-
kých služeb v den konání drakiády 

navezli nákladním autem na „plo-
chou dráhu“. Zde již byla připra-
vena bílá plachta o rozměrech 25 × 
36 m a na pokyn moderátorů se sou-
těžící pustili do vytváření sluníčka. 
Soutěžící v připravených nádobách 
přenášeli kaštany a v předkresleném 
obrazci vytvářeli konečnou podobu 
našeho společného díla. Po necelé 
hodince bylo hotovo! Více než 860 
tisíc kaštanů vytvořilo obraz smějí-

cího se sluníčka o průměru třináct 
a půl metru, kde nejdelší paprsek 
měřil více než sedm metrů a ten nej-
kratší tři a půl metru. Opravdu to byl 
výkon hodný uznání.

Spolek Domovina už existuje 
sedmý rok. Za tu dobu se vryl do 
paměti Chomutovanů. Čím to je? 

Přestože spolek vznikl jako 
jako sdružení „baráčníků“ a přátel, 
kteří bydlí nebo mají blízký vztah 
k chomutovské lokalitě Domovina, 
pokaždé jsme rádi přivítali na našich 
akcích lidi z celého Chomutova i Jir-
kova. A protože pořádáme každoročně 
14 až 16 akcí, vždy si lidé najdou to, 
co je baví, a přijdou. Máme přibližně 
35 aktivních členů, kteří dokážou ve 
svém volném čase pobavit nejen sebe, 
ale i příchozí na akcích pro dospělé 
i děti. Na všech našich akcích se navíc 
nevybírá vstupné. Jedinou podmín-
kou, kterou návštěvníci musí splnit, 
chtějí-li se účastnit spolkových akcí, 
je přinést si dobrou náladu a chuť se 
bavit. Více o spolku se dozvědí na 
našich webových stránkách.

Společné aktivity rodin s dětmi mají v Chomutově svoji tradici. Rodinné zápolení, jak se soubor různých celo-
ročních aktivit jmenuje, představuje každým rokem malým i velkým soutěžícím tradice, svátky, sportovní i kul-
turní aktivity, a to všechno ve známých i netradičních místech ve městě a jeho okolí. Soutěžní týmy se dokon-
ce staly účastníky rekordu zapsaného v České knize rekordů. Primátor Chomutova Jan mareš prozradil, proč 
je město tak aktivní a pomáhá rodinám využít volný čas. Předseda spolku Domovina Rudolf kozák zase nastí-
nil, proč se spolek pustil do spoluorganizace některých kol soutěže. 

Byl to opravdu neuvěřitelný zážitek 
a oBrovská pochvala patří všem 
účastníkům akce. 
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STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV
zve příznivce dechové hudby

na

DEN HUDEB
ve čtvrtek 21. června 2012
od 17:00 hodin do Městského parku v Chomutově

Vystoupí:

dechová hudba VESELÍ MUZIKANTI,
mažoretky TANEČNÍ ŠKOLY STARDANCE CHOMUTOV

a na

KONCERTY
DECHOVÝCH
HUDEB
od 27. června do 29. srpna
do Městského parku v Chomutově
pravidelně každou středu od 17.00 hodin

Vystoupí:

HORNICKÝ DECHOVÝ ORCHESTR
SD a. s. Chomutov

STAROČESKÁ DECHOVKA J. ZÁSTAVY

27. června
 4. července
11. července
18. července
25. července

Hrad Hasištejn ožije 
starodávným sporem

děti o prázdninách 
mohou tančit

poznejte Magické Krušné hory v luragu

rut Sidonová dojala 
posluchače i sebe 

Ve stylu „živých obrazů“, které se 
v minulosti konaly na různých památ-
kových objektech Ústeckého kraje, 
se v sobotu 23. června uskuteční už 
druhé netradiční prohlídky hradu 
Hasištejna. Od 9 hodin a pak každou 
půlhodinu až do 17. hodiny se mohou 
návštěvníci vrátit do období, kdy 

Hasištejn patřil rodu Šumburků.
Příběh pod názvem Hasištejn za 

časů rudého lva, erbovního znaku 
tohoto rodu, návštěvníky zavede do 
období, kdy se rozhořel uvnitř rodu 
Šumburků spor mezi dvěma bratry 
o tento hrad. Návštěvníci budou mít 
možnost zjistit, jak spor dopadne. 

Prázdniny mohou protančit děti, 
které se přihlásí do Letní Stardance. 
Tu pořádá chomutovská taneční 
škola Stardance o prázdninách vždy 
v týdenních turnusech. Děti mají mož-
nost naučit se základy různých druhů 
tanců. Letní Stardance je určena pře-
devším pro netanečníky. Do kurzů se 
děti mohou stále hlásit.

Začátku prázdninové školy bude 
předcházet velkolepé zakončení 
letošní sezony. Tanečníci předve-

dou, co se za uplynulý rok naučili při 
taneční akademii, která připomene 
20. výročí založení taneční školy Star-
dance. Patronem akce bude chomu-
tovský rodák oceněný Thálií za celo-
životní mistrovství v baletu Vlasti-
mil Harapes. Dalším hostem bude 
vítěz televizní soutěže Star Dance Jan 
Onder. Show se uskuteční 23. června 
v městské sportovní hale od 15 hodin. 

O posledních úspěších taneční ško-
ly čtěte na webu eChomutov.cz. 

Profesionální fotograf Jan Kučera 
rád prochází s fotoaparátem Kruš-
nými horami a prostřednictvím svých 
fotografií nyní přibližuje návštěvní-
kům galerie Lurago jejich netradiční 
atraktivitu. 

Výstava Magické Krušné hory 
zobrazuje hraniční pohoří České 
republiky tak, jak jej mnoho výlet-
níků a milovníků přírody nezná. 
„Když vyjdu s fotoaparátem do pří-
rody, většinou se snažím pohybovat 

mimo obvyklé turistické cesty. Cho-
dím na místa, která mnoho lidí nena-
vštěvuje,“ řekl fotograf Kučera, který 

svou lásku k fotografii spojuje s nad-
šením pro geocaching: „Hodně fotek 
vzniklo díky geocachingu, protože 

fotoaparát nosím stále s sebou.“ 
Jeho výstava fotograficky pokrývá 

Krušné hory od Klínovce až po 
Rudolice. Mimo jiné na foto grafiích 
naleznete Kameničku i blízká raše-
liniště či vodní nádrž Přísečnice. 
„Krušné hory mi připadají magické, 
neboť v sobě skrývají něco ze všech 
ostatních českých hor. Mají zvláštní 
podnebí,“ vysvětlil Kučera svůj 
zájem o Krušné hory. Výstava bude 
otevřena do 29. června. 

Spisovatelka Vlasta Rut Sidonová 
proslula knihou Jídelna Šalom a jiné 
povídky, v níž přibližuje život praž-
ské židovské obce, jak ji zná z pozice 
manželky rabína. O své povídky se 
podělila s rodným Chomutovem na 
autorském čtení proloženém písněmi 
hudebního dua Menora. 

Čtyři povídky byly ochutnáv-
kou, co všechno na čtenáře v Jídelně 

Šalom čeká. „Většina povídek je 
odrazem posledních 20 let, které 
jsem strávila v židovské obci, kde 
jsem se setkala s válečnou generací 
přeživších i následujícími genera-
cemi, jež jsou stíhány sekundárními 
traumaty,“ vysvětlila Sidonová, kde 
bere inspiraci. Při povídkách popisu-
jících hledání vlastní identity zatížené 
bolestí minulosti zvlhly oči nejen 

posluchačům, ale i samotné autorce. 
Ta byla dojatá i z dlouhého 

zástupu bývalých spolužáků i vyu-
čujících, kteří si přišli její povídky 
vyslechnout. „Početná skupina 
známých je důkazem, že patřím 
do tohoto města,“ dodala Sido-
nová, jež Chomutov často navště-
vuje, neboť zde žije její otec i bra-
tři s rodinami. 
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Bazén Bude 
plný záBavy 
Společnost Kultura a sport zve 
všechny školáky i předškoláky 
29. června do městských lázní 
na akci Bazén plný zábavy. 

RodiČe moHou 
cviČiT s děTmi 
Od července do konce srpna bu-
dou každou středu dopoledne na 
travnaté opalovací ploše u měst-
ských lázní cvičit rodiče s dětmi. 
Čeká je hodina pohybu pod ve-
dením cvičitelky K. Stanislavové.

aTleTické déJa vu
Nedávno přivezli atleti TJ VTŽ 
Chomutov 9 medailí z krajských 
přeborů staršího žactva. Nyní se 
jim stejně vedlo i na krajském 
přeboru dospělých v Bílině. 

misTR BíléHo spoRTu 
z domeČku
Dan Nezbeda vybojoval pro 
Chomutov první titul mistra ČR 
v šermu, když v kategorii žáků 
neměl konkurenci. Rozhovor s 
novopečeným mistrem v kate-
gorii žáků a jeho šermířským ko-
legou Davidem Dyršmídem čtě-
te na eChomutov.cz. 

cHomuTovšTí dRaci 
ukázali zuBy
Nově složená posádka Pilsner 
Chomutov Dragons, jež vznik-
la před sezonou kvůli nedostat-
ku závodníků v obou městech 
zastoupených v názvu, v Třebo-
ni na trati 200 metrů vybojova-
la bronzovou medaili.

KráTCe

Kluci mohou obstát proti týmům 
z nejvyšší soutěže, věří doležal

15 let, 14 medailí. Co přinese 
házenkářkám budoucnost? 

Czech Wrestling sbírá 
jen úspěchy

Nečekaný hrdina, tak by se dal 
označit trenér chomutovských Pirátů. 
Vždyť k týmu přišel v průběhu semi-
finále, kdy mužstvo opouštěly fyzické 
i psychické síly, a o 16 zápasů poz-
ději společně s celým městem slavil 
postup do ELH. Poté odjel do lázní. 
„Bylo to neuvěřitelně psychicky 
náročné, nejspíš jsem nezažil nic 
takového ani jako hráč, ani jako tre-
nér,“ řekl už odpočatý Jiří Doležal. 

Teď před ním a mužstvem stojí 
možná ještě větší výzva v podobě za-
jištění nejvyšší soutěže pro další roky. 
„Těšíme se, protože je to pro nás něco 
nového. Bude to boj, ale když kluci 
mohli hrát s Mladou Boleslaví, mohou 

obstát i proti ostatním týmům z nej-
vyšší soutěže,“ nepochybuje o svém 
týmu Doležal, který se spo lečně s ve de-
ním klubu snaží mužstvo před vstupem 
do vysněné soutěže ještě více posílit. 

Posily se však neshánějí snadno. 
Na vině je dlouhá sezona i nové 
kluby v KHL. „Řada hráčů, o které 
jsme stáli, dostala nakonec smlouvu 
právě v Praze či Bratislavě,“ litoval 
Doležal, který zatím kádr doplňuje 
mladíky z juniorky a Kadaně. „Mladí 
kluci se o možnost hrát extraligu 
po rvou, alespoň je více poznáme,“ 
dodal trenér, jehož tým vstoupí do 
nového ročníku ELH proti úřadují-
címu vicemistrovi Kometě Brno. 

Chomutovským národním házen-
kářkám skončila sezona o 14 dní 
dříve, než jsou zvyklé. V semifinále 
nestačily na Dobrušku a musely se 
spokojit se třetím místem a bronzovou 
medailí. I díky ní disponují 14 medai-
lemi v 15 sezonách. 

„Není to tragédie, i když pro-
hra vždy mrzí. Tento ročník nás stál 
mnoho sil, a tak je bronzová medaile 
odměnou,“ připomněl trenér Vojtěch 

Čihař, že jeho svěřenkyně na jaře ode-
hrály řadu zápasů na hřištích soupeře. 
Teď celý tým stojí před novou sezo-
nou, a tak se nabízejí otázky ohledně 
budoucnosti hráček, především Jarky 
Čihařové, jež svůj konec ohlásila 
již před několika lety. „Nepřichází 
v úvahu,“ odmítl její odchod Čihař 
a dodal, že čeká na střelecké probu-
zení mladých útočnic, které by mohly 
jeho paní vystřídat vedle další elitní 

střelkyně Heleny Benešové. 
V obraně se fanoušci změn nedo-

čkají. Základní osou obrany zůstává 
duo Lizáková – Vecková doplněné Blá-
hovou, Machovou či Košatovou. Ani 
v brance se podle prvních zpráv změna 
nečeká, a tak házenkářky za 11. titulem 
zřejmě vyrazí ve stejném složení. 

Rozhovor s Jarkou Čihařovou 
o sportovní kariéře i jejím budoucím 
konci čtěte na eChomutov.cz. 

Zápasníci klubu Czech Wrestling 
Chomutov o svých skvělých výsled-
cích v prvním pololetí nemluví, při-
tom členové klubu v roce 2012 zís-
kali 3 tituly mistra ČR, 4 tituly vice-
mistra a 3 bronzové pozice. Co se jim 
ještě povedlo?

„Za úspěch lze považovat skuteč-
nost, že čtyři členové klubu jsou členy 
reprezentace ČR. V kategorii dospě-
lých to jsou Artur Omarov a Vojtěch 

Kukla, v juniorech Pavel Peterka a v 
kadetech Štěpán Toman,“ připomněl 
Ladislav Šnelly, trenér Czech Wrest-
ling Chomutov. Jak dodal, Omarov 
startoval na ME v Srbsku a Štěpán 
Toman jede v červenci na ME kadetů 
do Polska, kde bude bojovat o účast na 
MS v Ázerbajdžánu.

Klubu se daří i na poli systémo-
vém, kam patří znovuzřízení Sportov-
ního centra mládeže a činnost Spor-
tovního střediska mládeže. „Tyto pro-
jekty ministerstva přiděluje na základě 
kvality Svaz zápasu ČR na celý olym-
pijský cyklus pouze omezenému 
množství vybraných klubů. Jedině 
nám a klubu TJ Jiskra Havlíčkův Brod 
byly přiděleny oba projekty,“ vysvětlil 
Šnelly, kterého těší i pokračující spo-
lupráce s regionálními sponzory, měs-
tem Chomutov a Ústeckým krajem. 

Město Chomutov zve spo-
lečně s městskou organizací Kultura 
a sport všechny fanoušky na velko-
plošné projekce nejvýznamnějších 
sportovních akcí roku. Chomutované 
spolu u obří obrazovky povzbuzovali 
hokejisty na MS a fotbalisty na Euru, 
v létě mohou sledovat OH v Lon-
dýně. „Věřím, že budeme všichni 
společně držet palce Simoně Baumr-
tové při jejím olympijském klání,“ 
řekl primátor Jan Mareš.

Chomutov 
žije sportem. 

Společně!
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MěSTSKá pOlICIe

laviČku si cHTěl 
oploTiT
Z parčíku v Kochově ulici si 
59letý bezdomovec udělal 
svůj domov. Strážníkům sdělil, 
že lavička, kde spí, je jeho by-
tem a ještě si kolem musí udě-
lat plot. Muži zákona mu ale vy-
světlili, že zde přebývat nemů-
že, a z místa ho vykázali. Před-
tím musel ještě místo uklidit.

koťaTa Byla v Tašce, 
psi u záBRadlí
Dva psy nějaký necita přivá-
zal k zábradlí na autobusovém 
nádraží. Malé křížence převez-
li strážníci do útulku a o hodinu 
později už pospíchali do Dukel-
ské ulice, kde se v papírové taš-
ce nervózně vrtěla dvě odlože-
ná koťata. I ta skončila v útulku.

kRadl vedle 
služeBny sTRážníků
Osmatřicetiletý muž z Jirkova 
vlezl do bývalého kina Evropa 
na Březenecké a chtěl ukrást liš-
ty z okenních rámů. Dal se do 
díla, aniž dbal na to, že o pár 
metrů dál sídlí chomutovští 
strážníci. Protože byl při práci 
hlučný, byl brzy objeven.
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Karolínka
Chatový tábor na klidném místě  

na břehu Máchova jezera

www.karolinkamachac.cz tel.: 602 654 326

tábor 
se seriálu

VYPRÁVĚJ

POZOR SMLUVNĚ 
GARANTUJEME ČESKOU 

VÝROBU OKEN

ČESKÝ
VÝROBEK

58 %54 % + NAVÍC 4 % =

SLEVY
Platí do 29. 2. 2012

6 > 5 6-komorová okna za cenu 
5-komorových od konkurence

ZDARMA
žaluzie, teplý rámeček k objednaným oknům

ZELENÝ ÚVĚR 
PODPORUJTE I VY OBJEDNÁVKOU 

NAŠICH PLASTOVÝCH OKEN 

www.svet-oken.cz 800 101 004
LINKA pro ČECHY

AKČNÍ

až 9000 Kč

ZIMNÍ 

SLEVA 

CHOMUTOV 
Písečná 5285 (v přízemí zdravotního střediska)

tel.: 474 659 281, fax: 474 650 590
e-mail: chomutov@svet-oken.cz

CHOMUTOV
Písečná 5285 (v přízemí zdravotního střediska)

tel.: 474 650 590
e-mail: chomutov@svet-oken.cz

55% + NAVÍC 4% = 59%

Strážníci tvrdě postihují 
alkoholové přestupky

Městská policie uspořádala v cho-
mutovských sídlištích další rozsáhlou 
akci zaměřenou na problémy spojené 
s pitím alkoholu. „Reagujeme tak 
nejen na podněty z našeho  brífinku 
s obyvateli Zahradní a Písečné, ale 
také na vlastní poznatky. Stále více 
se množí případy, kdy v souvislosti 
s alkoholem řešíme mnohem závaž-
nější přestupky,“ řekl ředitel měst-
ské policie Vít Šulc. Strážníci během 
podvečera zkontrolovali nejproble-
matičtější večerky, u kterých se zamě-
řili na popíjení alkoholu na veřejnosti 
a jeho prodej mladistvým.

Zkušenosti strážníků hovoří jed-
noznačně. „Zaznamenali jsme něko-
lik případů, kdy podnapilí mla-
diství uráželi starší občany, bořili 
kontejnery, ničili lavičky,“ popisuje 
důsledky prodeje alkoholu mládeži 
Šulc. Výjimkou není ani ničení dět-
ských hřišť, na kterých party výrostků 
posedávají. V přestupcích nejsou 
pozadu ani dospělí. „Močí na veřej-
nosti či odhazují odpadky. Často u 
večerek řešíme rvačky,“ dokresluje 
situaci Jan Novotný, územní strážník 

pro lokalitu Zahradní – Písečná.
Při akci strážníci zjistili řadu pře-

stupků. „Například ve večerce v Jir-
kovské ulici, která patří mezi nej-
problematičtější, jsme zjistili, že 
obsluha prodala alkohol šestnácti-
letému chlapci. Prodavačku i maji-
tele prodejny bude řešit přestup-
ková komise s ohledem na závaž-
nost přestupku,“ sděluje Šulc. Pro 
změnu u večerky v Hutnické ulici 
strážníci zajistili partů mužů, kteří 
do sebe ládovali jedno pivo za dru-
hým a porušili tak vyhlášku o popí-

jení alkoholu na veřejnosti. „Pro-
tože se jednalo o opakovaný přestu-
pek, všichni dostali nejvyšší možnou 
pokutu,“ dodal Novotný. Jeden z pře-
stupců byl tak drzý, že před strážníky 
demonstrativně dopil. Své jednání 
pak musel vysvětlovat na služebně 
městské policie.

Protože podobných případů stále 
přibývá, bude se akce pravidelně opa-
kovat. „Nekompromisním přístupem 
v těchto případech preventivně před-
cházíme mnohem závažnějším delik-
tům,“ uzavřel ředitel Šulc.

zábavná odpoledne 
zaujala stovky dětí

Už sedm set dětí a rodičů si užilo 
zábavné odpoledne se svým strážní-
kem. Městská policie si pro děti při-
pravila na hřišti základní školy na 
Písečné a ve Školní ulici několik 
soutěží a ukázku sebeobrany. Je to 
přesně rok, co městská policie spus-
tila projekt Váš strážník, aby zjed-
nodušila komunikaci s občany a co 
nejrychleji reagovala na jejich pod-
něty. Zábavná odpoledne jsou dal-
ším krokem ke zlepšení komunikace. 
„Dospělí mohou za svým strážní-
kem či vedením městské policie přijít 
a vyřešit své podněty, zatímco jejich 
děti si hrají a soutěží,“ řekl náměs-

tek primátora a velitel městské policie 
Jan Řehák. A několik podnětů, hlavně 
ze sídliště Písečná, strážníci skutečně 
získali. „Nejčastěji obyvatele trápí 
nejrůznější party nepřizpůsobivých, 
které se objevují kolem jejich domů,“ 
dodává Řehák.

Zatímco dospělí řešili vážné věci, 
děti se dobře bavily. Největším zážit-
kem pro ně byla ukázka sebeobrany. 
Děti si také prohlédly techniku měst-
ské policie. Zasoutěžily si v házení 
míčku, skákání v pytlích a v dalších 
disciplínách. Další zábavné odpo-
ledne se uskuteční 26. 6. na školním 
hřišti ZŠ Zahradní.
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z uČiTelů se při sTáži 
sTali žáci
Zaměstnanci Střední školy ener-
getické a stavební získávali ve 
Švýcarsku nové zkušenosti, na-
vštívili firmu zabývající se výro-
bou plastových tvarovek. 

venTilky nadcHly 
na fesTivalu 
sakRální HudBy
Pěvecký komorní sbor Ventilky 
Základní umělecké školy v Jirko-
vě se zúčastnil sborového festi-
valu sakrální hudby v dolnosas-
kém městě Wolfenbüttel. 

cyklisTé zvládli 
převézT vodu
Více než třicet žáků třetích až pá-
tých tříd základní školy v Hornic-
ké ulici se na dvoře školy zúčast-
nilo dopravní soutěže. 

dlouHá pRocHázka 
vedla mezi zvířaTa
Děti ze školní družiny základní 
školy na Březenecké před kon-
cem školního roku vyrazily na-
vštívit zvířata na Ekologickou far-
mu v Zásadě u Kadaně. 

překvapila Je cHuť 
i TeploTa pRamenů
Lázeňské město se rozhodli na-
vštívit páťáci ze ZŠ ve Školní uli-
ci. Cesta vlakem utekla jako voda 
a rázem se děti ocitly v krásných 
Karlových Varech. 

k výRoČí TRaTi 
namalovali žáci 
oBRázky vlaků
Na železniční trati z Chomu-
tova do Vejprt jezdí cestující 
již 140 let. A právě tohle výro-
čí oslavily děti ze ZŠ v ulici Aka-
demika Heyrovského soutěží 
v malování. 

KráTCe

Výlet byl ve znamení zábavy i napětí

Vtipálci dostali prdící pytlík i švábové žvejky

do družiny i o prázdninách. a s chutí 

zdravotní asistenti 
se terénu nebojí

S Maxipsem Fíkem cestovali 
čtvrťáci ze Základní školy Kadaň-
ská. Z Chomutova vyrazili Doupov-
skou dráhou do kadaňského Rohozce. 
Přestože výlet nedopadl přesně podle 
plánu, žáci si ho dokázali pořádně užít.

Jízda vlakem se dětem líbila nej-
více. „Maxipes Fík cestoval s námi, 
přecházel z jednoho vagónu do dru-
hého a muselo mu být v psím koži-
chu pěkné vedro,“ řekla Šárka Kulvaj-
tová ze ZŠ Kadaňská. „Ve vlaku jsme 
dostali i sladkou odměnu a mohli 
jsme si k ní vybrat frkačku, propisku 
nebo balónek. Většina z nás si vybrala 

frkačku, tak si dokážete představit ten 
rachot. Z okna vlaku jsme pozoro-
vali přírodu, viděli jsme srnce i srnky 
na poli, Nechranickou přehradu i řeku 
Ohři,“ dodala.

Výletu se zúčastnilo sedm-
náct dětí a spolu s nimi vyjelo i osm 
rodičů. V cíli však byly děti trochu 
zklamané. Měly na ně čekat čtyř-
kolky, které ale nedorazily. Čtvrťáci 
si ale dokázali výlet užít. Většina 
děvčat se svezla na koních a chlapci 
se zaměřili na výhry v soutěžích. 
Odměnou jim byli malí vojáčci, se 
kterými si pak hráli i cestou zpět.

Při zpáteční cestě čekalo na ces-
tující malé drama. „Vlak začal kouřit 
a nemohl vyjet kopec, tak začal cou-
vat, pak se rozjel jako rychlík a kopec 
vyjel. Zpoždění nás tedy naštěstí neče-
kalo,“ vydechla si Šárka Kulvajtová.

Heslem nejlepší zábava je smích 
samotný se řídily děti ze školní dru-
žiny při základní škole v ulici Na Pří-
kopech. Již počtvrté se zde konala 
soutěž Vtipnější vyhrává, které se 
letos zúčastnil rekordní počet soutě-
žících. Svou oblíbenou anekdotu při-
šlo převyprávět pětačtyřicet žáků.

Soutěž byla rozdělena podle 
čtyř družinových oddělení. „Soutě-
žilo se po jednotlivých skupinách. 
Každé oddělení odříkalo své anek-
doty a poté je děti z ostatních dru-

žin hodnotily,“ upřesnila vychova-
telka Lenka Dvořáková. „Na líste-
ček napsaly číslo soutěžícího, který 
se jim nejvíce líbil. Čili odevzdá-
valy lístek se čtyřmi čísly. Hlasy 
byly sečteny a soutěžící s největším 
počtem hlasů vítězili. Oceněna byla 
první čtyři místa, protože soutěžila 
čtyři oddělení,“ dodala.

Nejvíce se dětem líbily vtipy 
s tématikou rodiny, dětí a školy. 
Největší vlna smíchu se ale zvedla 
po převyprávění vtipu Nikolky 

Hudcové, která si tím zajistila první 
místo v soutěži se suverénními 
pětatřiceti hlasy, druhá skončila 
Verunka Míčková, třetí se umís-
til Adámek Martin a čtvrté místo 
obsadil Filípek Gedeon.

Zábavné byly také ceny, které si 
nejúspěšnější děti odnesly. Kromě 
diplomů totiž dostaly třeba prdící 
polštářek, ruční bzučák, žvýkačky se 
švábem nebo špinící kukátko. Oblí-
bená soutěž se bude konat i v příštím 
roce a děti se na ni již velmi těší.

Děti ze ZŠ Březenecká už mají 
program na prázdniny. Pracovnice 
školní družiny, které pro ně ve škol-
ním roce vymýšlejí víkendové výlety, 
chystají dvoutýdenní letní provoz dru-
žiny. Byly nabídnuty čtyři termíny, 
ale naplnily se pouze dva. „Prázdni-
nový provoz družiny je určen dětem, 

které nemohou z různých důvodů hlí-
dat rodiče nebo prarodiče,“ řekla 
Andrea Zaťková z družiny ZŠ Březe-
necká. Pro děti je připraven zajímavý 
a pestrý program, při kterém rozhodně 
nebudou zavřené ve škole. „Rodičům 
vyhovuje, že nás znají a vědí, s kým 
jejich děti jsou,“ dodala vychovatelka. 

Její škola také 20 let organizuje letní 
tábory, už 5 let dokonce ve dvou tur-
nusech. „Loni jsme poprvé vyrazili 
za hranice do Chorvatska. Byli jsme 
všichni spokojeni, takže i tento rok 
chystáme dva tábory, jeden do zahra-
ničí a jeden v Krkonoších,“ uzavřela 
Zaťková. 

Extrémní sokolovský závod Bah-
ňák přilákal letos 450 závodníků. 
Listina závodníků obsahovala kromě 
základních a rozšířených složek inte-
grovaného záchranného systému a 
civilních příslušníků jedinou ze sítě 
středních škol, a to Střední zdravot-
nickou školu Chomutov.

Střední zdravotnická škola se 
zúčastnila také prvního ročníku Bah-

ňák 2011. Poměřit síly letos jel Karel 
Pleml, Lenka Vojáčková a vyučující 
Iva Žáčková, kteří rozhodně ostudu 
neudělali. Blýskl se zejména Karel 
Pleml, který ztratil na vítěze své třídy 
pouhých 30 vteřin. Účastníci museli 
absolvovat brodění bahnem, pro-
plouvání betonovými skružemi, pod-
plouvání klád, zdolávání výškových 
překážek, běh a další disciplíny, pro 

které bylo zapotřebí mít nejen dob-
rou fyzickou a psychickou kondici a 
odvahu, ale i nutnou dávku adrena-
linu a hlavně sebezapření.

Cílem závodu ovšem není vyhrát, 
ale zdolat trať bez úhony. Jednodenní 
závod letos pořadatelé zatraktivnili 
a prodloužili trať. Stává se z něho 
tradice, nahání hrůzu a přitom láká 
závodníky.
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Bavte se po celý rok!

Nový Chomutov pro malé i velké

|  „Vize přestane být snem“  |  www.nuts2severozapad.cz  |  www.europa.eu 
|  Podporováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj
Regionální operační program regionu soudržnosti Severozápad
www.novychomutov.cz

FOTBALOVÝ ZÁPAS 
AC SPARTA PRAHA VS. FC CHOMUTOV
+ SOUTĚŽE PRO DĚTI

Statutární město Chomutov vás zve na

SLAVNOSTNÍ 
MILNÍK IPRM
Pojďte s námi otevřít nový fotbalový stadion!

KDY: 
čtvrtek 

12. července 
od 16:30

KDE: 
nový fotbalový 

stadion
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 20.6. st 17.00 sněHuRka a lovec
 20.6. st 19.30 Hodný syn
 21.6.  čt  17.00 Temné sTíny
 21.6. čt  19.30  donT sTop
 22.6.  pá  17.00 madagaskaR 3
 22.6.  pá  19.00 nedoTknuTelní
 23.6.  so  15.00 madagaskaR 3
 23.6.  so  18.00 pařmeni
 23.6.  so  20.00  muži v ČeRném 3
 24.6.  ne  15.00 z poHádky do poHádky 2  
 24.6.  ne  17.00  avengeRs
 24.6.  ne  20.00  ÚTěk z ms-1
 25.6.  po  17.00  ÚTěk z ms-1
 25.6.  po  19.00  muži v ČeRném 3
 26.6.  út  17.00  líBáš Jako ďáBel
 26.6.  út  19.30  Jak poRodiT a nezBlázniT se
 27.6.  st  17.00  sněHuRka a lovec
 27.6.  st  19.30  Jak poRodiT a nezBlázniT se
 28.6.  čt  17.00  doBa ledová 4: země v poHyBu
 28.6.  čt  19.00  pařmeni
 29.6.  pá  17.00 doBa ledová 4: země v poHyBu
 29.6.  pá  19.00 donT sTop
 30.6.  so  15.00 doBa ledová 4: země v poHyBu
 30.6.  so  17.00 okResní přeBoR – poslední zápas pepika HnáTka
 30.6. so  19.30  Temné sTíny
 1.7. ne  15.00  kRTkova doBRodRužsTví 4  
 1.7. ne  17.00  nedoTknuTelní
 1.7. ne  19.30  ÚTěk z ms-1

 21.6. čt  22.00 pRoBudím se vČeRa
 22.6. pá  22.00 doBa ledová 3: ÚsviT dinosauRů
 23.6. so  22.00 HaRRy poTTeR a Relikvie smRTi – ČásT 2
 28.6. čt  22.00 HaRRy poTTeR a Relikvie smRTi – ČásT 2
 29.6. pá  22.00 Rio
 30.6. so  22.00 pařBa v Bangkoku
 3.7. út  21.30 megamysl

KINO SVěT

leTNí KINO
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 20. 6.  Zahradní – Růžová a pod břízami vč. parkovišť a chodníků.

 21. 6.  Písečná – jirkovská (od ul. Písečná k č. p. 5057) vč. parkovišť a chodníků, 
parkoviště a chodníky od č. p. 5053 k č. p. 5058

 26. 6.  Písečná – jirkovská od č. p. 5000 k č. p. 5013 vč. sjízdných chodníků 
a parkovišť, MŠ č. p. 5030 a 5072, jesle č. p. 5176 a základní škola

 27. 6.  písečná – parkoviště a sjízdné chodníky od č. p. 5012 k č. p. 5029 
a od č. p. 5035 k č. p. 5034, prostor kolem nákupního centra Flóra 

 28. 6.  písečná – parkoviště a sjízdné chodníky u zdravotního střediska a domu 
pečovatelské služby od č. p. 5062 k č. p. 5068 a od č. p. 5039 k č. p. 5069. 

KOMplexNí blOKOVÉ čIšTěNí 
V ulicích a místech, která jsou v textu zvýrazněna, bude po dobu 
blokového čištění umístěn kontejner na velkoobjemový odpad.

Vzácná příležitost na vlastní oči 
vidět krásné parní lokomotivy, salonní 
vozy, historické drezíny a další kole-
jová vozidla se milovníkům těchto 
strojů nabízí od 21. do 24. června. 
Národní technické muzeum opět ote-
vře dveře svého železničního depozi-

táře, který se nachází v areálu lokomo-
tivního depa Českých drah v Chomu-
tově. Přístupová cesta vede z Černo-
vické ulice za hypermarketem Globus. 
Otevřeno bude ve čtvrtek od 9 do 15, 
v pátek od 9 do 17 a v sobotu a neděli 
od 10 do 17 hodin.

Krasavice z železnice
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Karolínka
Chatový tábor na klidném místě  

na břehu Máchova jezera

www.karolinkamachac.cz tel.: 602 654 326

tábor 
se seriálu

VYPRÁVĚJ

POZOR SMLUVNĚ 
GARANTUJEME ČESKOU 

VÝROBU OKEN

ČESKÝ
VÝROBEK

58 %54 % + NAVÍC 4 % =

SLEVY
Platí do 29. 2. 2012

6 > 5 6-komorová okna za cenu 
5-komorových od konkurence

ZDARMA
žaluzie, teplý rámeček k objednaným oknům

ZELENÝ ÚVĚR 
PODPORUJTE I VY OBJEDNÁVKOU 

NAŠICH PLASTOVÝCH OKEN 

www.svet-oken.cz 800 101 004
LINKA pro ČECHY

AKČNÍ

až 9000 Kč

ZIMNÍ 

SLEVA 

CHOMUTOV 
Písečná 5285 (v přízemí zdravotního střediska)

tel.: 474 659 281, fax: 474 650 590
e-mail: chomutov@svet-oken.cz

CHOMUTOV
Písečná 5285 (v přízemí zdravotního střediska)

tel.: 474 650 590
e-mail: chomutov@svet-oken.cz

55% + NAVÍC 4% = 59%

PřIHLáŠKA DO SOUTěŽE
 „za JešTě kRásněJší cHomuTov“
přihlašuji se do soutěže v kategorii (označte křížkem):

  nejhezčí okno nebo balkon domu (květinová výzdoba oken, balkonů, lodžií 
nebo teras domů viditelná z veřejných ploch města)

  nejhezčí výzdoba domu 
(květinová výzdoba min. 3 oken nebo kombinace balkonů a oken)

  nejhezčí předzahrádka domu (zahradnická či květinová výzdoba okolí domu, 
předzahrádek nebo částí zahrad před domy viditelná z veřejných ploch města) 

Jméno,  
příjmení:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Datum nar.:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adresa 
soutěžícího:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Tel.:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Adresa, č. patra nebo  
popis místa předmětu soutěže:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Přihláška musí být doručena v písemné podobě nejpozději do 30. 9. 2012 prostřednictvím pošty nebo osob-
ně podáním do podatelny vyhlašovatele na adrese magistrát města chomutova – oRiamm, zborovská 4602, 
430 28 chomutov. Obálka musí být opatřena názvem soutěže „za ještě krásnější chomutov“. Podmínky sou-
těže jsou k dispozici na internetových stránkách města Chomutova a v informačních servisech magistrátu.

Statutární město Chomutov zve obyvatele lokality zahradní, písečná na územně zaměřené

seTkání s oBČany
které se bude konat ve čtvrtek 28. června 2012
od 16 do 17 hodin v základní škole zahradní 5265
za přítomnosti zástupců vedení města, městské policie, technických služeb, 
dopravního podniku a příslušných odborů magistrátu

program: problémy a potřeby lokality zahradní, písečná
(ul. Zahradní, Výletní, Růžová, Skalková, Pod Břízami, Borová, Písečná, Jirkovská)

www.chomutov-mesto.cz

setkání s občany

podRoBný  
kalendář akcí 
najdete na webu:

RegisTR vozidel Bude doČasně mimo pRovoz
Ve dnech 2.–4. července nebude z technických důvodů v provozu 
registr silničních vozidel chomutovského magistrátu. Důvodem 
je překlápění databází ministerstvem dopravy. Za nezaviněnou situaci 
se magistrát omlouvá.
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Muzejní noc přivedla 
do kostela Krav Magu 
a zněla klarinetem 

Třetím rokem Oblastní muzeum 
v Chomutově spolupracuje při orga-
nizaci muzejní noci s Výborem pro 
národnostní menšiny. Tento rok 
muzeum ve spolupráci s Židovskou 
obcí Teplice věnovalo večerní pro-
gram židovské minoritě. 

Program byl zaměřen především 
na sváteční tradice židovské kultury, 
neboť muzejní noci předcházel nejve-
selejší židovský svátek purim. „Svá-
tek připomíná příběh Ester, manželky 
perského krále, jež s pomocí chytrého 
Žida Mordechaie zastavila záměr krá-
lova rádce Hamana vyvraždit všechny 

perské Židy,“ vysvětlil jeho význam 
Jiří Šlajsna, vedoucí historického 
oddělení chomutovského muzea. 
Tento svátek připomněla sváteční hra 
purimspil i nabídka košer kuchyně. 

Současnost židovské kultury pak 
připomněla ukázka obranného sys-
tému Krav Maga a koncert sku-
piny Koza na útesu, která židovskou 
klezmer hudbu kombinuje s rytmy 
ska a punku. Více o životě židov-
ské minority, o její kultuře, tradicích, 
svátcích a rituálech, vypovídá rov-
něž výstava probíhající v prostorách 
muzea do 30. června. 

video  
z muzeJní noci



*cena s DPH  **Za případné tiskové chyby společnost MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o. neručí. Nabídka je platná pouze pro registrované zákazníky.
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Tatranky Lískooříškové
• bal.: 36× 47 g 
• cena za 1 ks

4,79 *

99,90

Nescafé Gold
• instantní káva
• bal.: 3× 200 g • cena za 200 g
•  uvedná cena je platná při odběru 

max. 180 bal. (paleta)

113,89 *

16,90

Dětské vlhčené 
ubrousky
• bal.: 4× 80 ks 
• cena za 80 ks

20,28 *

5,70

Activia bílá, sladká bílá
• bal.: 6× 120 g
• cena za 120 g

6,50 *

19,90

Braník Dvoulitr
• světlé výčepní pivo
• bal.: 6× 2 l
• cena za 2 l

23,88 *

289,00

Dětské plenkové kalhotky 
Active Baby Giant Pack
• více druhů • bal.: 2 ks
• cena za 1 ks při koupi 2 bal.

329,46 *

SLEVA PLATÍ POUZE PRO JEDEN 
NÁKUP MAX. NA 1 PALETU 
S ORIGINÁLEM KUPONU.

SLEVA PLATÍ POUZE PRO JEDEN 
NÁKUP MAX. NA 1 PALETU 
S ORIGINÁLEM KUPONU.
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SLEVA PLATÍ POUZE PRO JEDEN 
NÁKUP MAX. NA 1 PALETU 
S ORIGINÁLEM KUPONU.

Oslavte s námi 15 let na českém trhu

Z naší narozeninové nabídky jsme pro vás vybrali...

... pro ty další si přijďte do MAKRO.
Ústí nad Labem – Žižkova 3363/78, Ústí nad Labem 400 01  
Platnost akce: 20. 6. – 3. 7. 2012 nebo do vyprodání zásob

Sledujte nás na:  www.makro.cz
www.facebook.com/makro.cz

6952_MAKRO_inzerce_15_let_kupony_A4_6_Usti.indd   1 7.6.12   15:41
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